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Floringsuttalelse til forskrifter til utfylling av ny hovedregel om digital kommunikasjon
forvaltningen

Det vises til departementets høringsbrev 11. juni då. Skedsmo formannskap behandlet saken
18. september då (sak PS 13/146), og vedtok enstemmig følgende uttalelse til høringsforslaget:

«Skedsmo kommune er positive til høringsforslaget. Når det gjelder de spørsmål departementet
spesielt har bedt om tilbakemelding på skal følgende bemerkes:

Skedsmo kommune mener det er riktig og nødvendig, slik departementet legger opp til, at
innbyggere som ikke selv oppretter en digital postkasse, på et seinere tidspunkt kan tildeles en
digital postkasse - så lenge det er gitt mulighet til uttrykkelig å reservere seg mot å ha en digital
postkasse.

Skedsmo kommune mener som depadementet at det prinsipielt er riktig at den digitale
postkassen er mottakers postkasse og at mottaker har full råderett over denne, og kan heller
ikke se betenkeligheter ved at avsender, i tilfeller der brev er sendt feil mottaker, kan trekkes
tilbake før mottaker har åpnet og lest forsendelsen.

Skedsmo kommune er også enig med departementet i at det bør sendes ekstra varsel i tilfeller
der enkeltvedtak ikke er blitt åpnet innen en uke etter at dette er blitt gjort tilgjengelig i den
digitale postkassen til mottaker. Et slikt ekstra varsel kan det anføres har særlig mye for seg
inntil bruk av digital postkasse er blitt den innarbeidete og vanlige måte å formidle enkeltvedtak
og annen post på.»

Med hilsen

Hans Tore Hoff
Kommuneadvokat
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